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1. Viestinnän lähtökohdat 
 
Viestinnän tarkoitus on tehdä asioita ymmärrettäviksi, selventää ja taustoittaa niitä. Kun tieto 
ymmärretään, voidaan sen pohjalta toimia. Viestintä tukee kunnan johtamista ja kehittämistä sekä 
strategisten tavoitteiden toteutumista. Samalla kunnan päätöksenteosta, taloudesta ja palveluista 
tiedottaminen asukkaille ja muille sidosryhmille on lain edellyttämää toimintaa. Sitä säätelevät muun 
muassa perustuslaki, kuntalaki, julkisuuslaki ja hallintolaki (Kuntaliitto 2016). 
 
Kunnan viestinnän perusperiaatteena on avoimuus ja julkisuus. Ihmisillä on oikeus tietää, miten heitä 
koskevia yhteisiä asioita hoidetaan. Heillä on myös oikeus osallistua ja vaikuttaa päätösten valmisteluun. 
Tämä mahdollistuu riittävän aikaisella, jo suunnitteluvaiheessa tapahtuvalla, tiedottamisella, kun vireillä 
olevien asioiden ratkaisuvaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista kerrotaan. Kunnan velvollisuus tiedottaa 
koskee myös kuntakonsernia. Milloin kunnan tehtävä on annettu yhteisön tai säätiön hoidettavaksi, kunnan 
on sopivin tavoin tiedotettava asukkailleen yhteisön tai säätiön toiminnasta. 
 

2. Enontekiön kunnan viestinnän periaatteet 
 
Enontekiön kunnan viestintä tarjota tietoa kunnan palveluista, toiminnasta, suunnitelmista ja tavoitteista. 
Viestintä luo edellytykset avoimelle vuorovaikutukselle ja kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksille. Se 
edistetään kuntalaisten hyvinvointia. Viestintä lähtee asiakkaan tarpeista ja tapahtuu selkeällä yleiskielellä 
siten, että viestin ymmärtää myös henkilö, joka ei tunne kunnan organisaatiota ja päätöksenteon vaiheita. 
Kuntalaisten, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden rakentava vuoropuhelu tuo uusia näkökulmia 
asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. 
 
Viestinnällä rakennetaan kunnan vahvuuksiin perustuvaa mainetta. Sillä edistetään Enontekiön asemaa 
luontoarvoiltaan erityisenä, palveluistaan huolehtivana ja asukkaidensa viihtyvyyttä vaalivana asuin‐ ja 
yrittäjyyskuntana. 
 
Viestinnän sisältö on tosiasioihin perustuvaa ja tuo esiin kunnan virallisen kannan tiedotettavasta asiasta. 
Silti viestintä ei ole vain virallisista päätöksistä tiedottamista, vaan sitä on myös kaikenlainen kunnan 
toiminnoista kertominen, asiakaspalvelu ja sosiaalisen median kanavissa keskusteluun osallistuminen. 
Olemalla kohtelias ja avulias, työntekijä rakentaa positiivista mielikuvaa Enontekiön kunnasta. 
 

Enontekiön kunnan viestintä on 

 Avointa - asioista kerrotaan totuudenmukaisesti ja objektiivisesti. Onnistumisen 

lisäksi kerrotaan myös epäkohdista ja siitä, miten ongelmat aiotaan ratkaista. 

 Oikea-aikaista - asioista kerrotaan riittävän ajoissa, jotta ihmisillä on 

mahdollisuus olla tilanteen tasalla ja tieto hyödyttää heitä mahdollisimman 

paljon. 

 Laaja-alaista - kerrotaan kaikista keskeisistä kunnan toimintaan liittyvistä 

asioista. 
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Tiedotusvälineitä palvellaan tasapuolisesti ja aktiivisesti. Tiedonsaanti- ja yhteydenottopyyntöihin vastataan 
ripeästi. Keskeisistä kunnan toimintaa koskevista asioista henkilöstön tulee saada tieto ensimmäisenä tai 
vähintään samanaikaisesti ulkoisen tiedottamisen kanssa. 
 
Viestinnän suunnittelu ja toteutus perustuvat kuntastrategiaan. Viestintäohje tarkistetaan aina uuden 

strategian yhteydessä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sosiaalinen media on tärkeä viestintäkanava Enontekiön kunnassa. 
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2.1. Viestinnän vastuut ja organisointi 
Enontekiön kunnan yleisestä tiedottamisesta vastaa kunnanjohtaja yhteistyössä kunnanhallituksen kanssa. 
Toimialojen tiedottamisesta vastaavat toimialavastaavat, konserniyhtiöiden tiedottamisesta 
toimitusjohtajat. Kunnan viestintätoiminnan kehittämisestä ja koordinoinnista vastaa kulttuuri- ja 
viestintäkoordinaattori. Jokainen työntekijä vastaa omaan työhönsä liittyvien asioiden viestimisestä 
työyhteisössä ja asiakaspalvelutilanteissa.  
 
Lisäksi, toimiessaan kuntapäättäjänä, jokainen luottamushenkilö on tärkeä oman kuntansa asioista viestijä. 

Yhteiskunnallisena vaikuttajana hänen lausunnoillaan on erityistä painoarvoa ja hänen julkista toimintaansa 

seurataan. 

Kunnan virallisen kannan asioihin antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanvaltuuston 

puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai toimialavastaava. Ristiriitaisuuksien välttämiseksi, virallinen kanta tulee 

selvittää ennen viestintään ryhtymistä.  

Useimmiten on järkevää, että asiasta tiedottaa se, joka siitä eniten tietää. Pieniltäkin tuntuvista asioista 

kannattaa tiedottaa, sillä asioiden mittasuhteet saattavat paisua turhaan, jos asiasta ollaan epätietoisia tai 

käsitykset perustuvat virheelliseen tietoon. Joskus on tärkeää viestiä myös se, että sillä hetkellä ei ole 

viestittävää. 

 

Viestinnän toteutus on organisoitu hajautetusti 

 Jokaisella työntekijällä on vastuu hyvästä viestinnästä, se on osa normaalia työtä.  

 Kunnanvaltuusto hyväksyy kuntastrategian ja sen mukaisen viestintäohjeen 
hyväksyy kunnanhallitus kullekin strategiakaudelle.  

 Kunnanjohtaja johtaa viestintää kunnanhallituksen linjausten mukaisesti. 

 Kunnanvaltuusto päättää viestinnän resursseista. 

 Johtoryhmä käsittelee viestintäohjeen ja huolehtii, että kunnassa on yhtenäinen 
viestintäkulttuuri, että viestintäohje tunnetaan ja sitä sovelletaan koko 
organisaatiossa. 

 Toimialojen viestinnästä vastaavat toimialavastaavat. Toimialojen sisällä vastuut 
voidaan delegoida käytännön edellyttämin tavoin. Toimialojen viestintää 
hoitavat henkilöt toimivat yhteistyössä viestintäkoordinaattorin ja esimiesten 
kanssa. Toimialavastaavat huolehtivat, että viestinnän vastuukysymykset ovat 
toimialoilla selkeät. 

 Viestintäkoordinaattori vastaa viestinnän kehittämisestä ja koordinoinnista. Hän 
huolehtii, että käytössä ovat toimivat ja monipuoliset viestintäkanavat, vastaa 
kunnan yleisistä julkaisumateriaaleista ja sähköisten kanavien sisällöistä, 
järjestää koulutusta ja ohjeistaa viestinnän käytänteistä. 
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2.2. Lojaliteettivelvoite 
Työlainsäädännössä on määritelty työntekijää sitova lojaliteettivelvollisuus työnantajaansa kohtaan. 
Esimerkiksi salassapitosäädösten alaisten asioiden kertominen julkisesti, omien esimiesten ja työtovereiden 
julkinen arvosteleminen tai työnantajaa vahingoittavat julkiset puheet eivät ole hyväksyttäviä. Mahdolliset 
ristiriidat ja keskustelua vaativat tilanteet tulee ottaa esille omassa työyhteisössä, esimiehen tai 
toimialavastaavan kanssa. Niitä ei tule käsitellä julkisuudessa, tiedotusvälineissä, asiakaspalvelutilanteissa 
tai sosiaalisessa mediassa.  
 
Samanaikaisesti jokaisella suomalaisella on perustuslain takaama oikeus sananvapauteen. Asioista saa olla 
julkisesti eri mieltä ja oman mielipiteensä saa ilmaista hyvien käytöstapojen mukaisesti. Mielipiteitä 
esitettäessä tulee tuoda julki, että mielipide esitetään yksityishenkilönä eikä viranomaisen edustajana.  
 

2.3. Virheellisen tiedon korjaaminen 
Julkisuudessa esiintyvät merkittävät virheellisyydet oikaistaan ja esitettyihin kysymyksiin vastataan 
mahdollisimman pian. Jos asiaa ei voi kommentoida esimerkiksi asian käsittelyn keskeneräisyyden vuoksi, 
tämä kerrotaan. Mielipidesivuilla esitettyihin asiallisiin kysymyksiin on syytä vastata, mutta mielipiteitä ei 
ole tarkoituksenmukaista lähteä kommentoimaan, eikä nimimerkillä kirjoitettuihin mielipiteisiin ole tarpeen 
vastata. Oikaisun tai vastauksen laatii toimialavastaava, jonka alaisuuteen asia kuuluu. Hän myös huolehtii 
henkilöstönsä informoimisesta. 
 

3. Viestintäkanavat 
 
Viestintä tavoittaa parhaiten käytettäessä useita eri kanavia. Ne valitaan arvioiden kulloisenkin tilanteen ja 
tavoiteltavan kohdeyleisön kannalta parhaat vaihtoehdot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Youtube-kanavalla näkyvät suorina Enontekiön kunnanvaltuuston kokoukset. 
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Enontekiön kunnan ulkoisen viestinnän välineitä   

 Välitön palveluviestintä 

 Kotisivut 

 Sosiaalisen median kanavat 

 Paikallis- ja maakuntalehdet 

 Radio ja tv 

 Suorana nettilähetykset (kunnanvaltuuston kokouksista ja avoimista 
keskustelutilaisuuksista) 

 Sähköposti 

 Avoimet keskustelutilaisuudet 

 Ilmoitukset yleisillä ilmoitustauluilla 

 Kirjeet, tiedotteet ja asiakirjat 

 Diaesitykset 
 

Enontekiön kunnan sisäisen viestinnän välineitä, edellisten lisäksi 

 Henkilökohtaiset keskustelut 

 Kokoukset 

 Kokousmuistiot 

 Perehdyttäminen 

 Henkilöstötiedote  

 

3.1 Palveluviestintä 
Välitön palveluviestintä on tehokas viestintämuoto. Palveluviestintää ovat asiakastapaamiset, 

puhelinpalvelu, sähköpostitse tapahtuva asiakaspalvelu sekä sosiaalisen median kanavissa ihmisten 

neuvonta ja palvelu. Kun näissä tilanteissa asiakkaita puhutellaan ystävällisesti ja asioita hoidettaessa 

toimitaan avuliaasti, Enontekiön kunnasta välittyy myönteinen kuva. 

3.2 Kotisivut 
Enontekiön kunnan kotisivujen verkkotunnus on enontekio.fi. Sivuilla on ajankohtaista ja ajan tasalla olevaa 
tietoa helposti ja loogisesti löydettävissä. Kunnan toiminnoista ja palveluista kerrotaan myös saameksi ja 
valikoiduin osin englanniksi. 
 
Jokainen toimiala huolehtii, että sitä koskevat tiedot on esitetty riittävässä laajuudessa ja sopivassa 
asiayhteydessä. Toimialat vastaavat omien yhteystietojen ja toimialaa koskevien tietojen päivittämisestä. 
Sivuilla noudatetaan sivuille valittua yhtenäistä visuaalista linjaa. Uusin tieto päivitetään sivuille viipymättä, 
samoin vanhat tiedot poistetaan. Tiedotusvälineille kerrottu asia tulee löytyä myös kunnan kotisivuilta.  
 
Kotisivuilta voi olla linkkejä kunnan toimintoja tukevien yhteisöjen sivuille. Linkityksessä on noudatettava 
yhdenvertaisuutta ja tasapuolisuutta. Linkitysten tule olla toimivia, toimimaton linkitys tulee korjata tai 
poistaa. 
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Kunnan kotisivulla voidaan julkaista kunnan palveluksessa olevan henkilön asemaa, tehtäviä ja niiden 
hoitoa koskevia yleisesti saatavissa olevia tietoja, jos se viraston tai laitoksen toiminnan kannalta on 
tarpeellista ja perusteltua. 
 
Monisivuiset asiakirjat tai tilastot, sekä täytettävät lomakkeet, liitetään sivuille linkkeinä kyseiseen 
asiakirjaa. Kunnan välittömistä palveluista tai suppeammista asiakokonaisuuksista tieto tulee löytyä 
suoraan sivustolta, ilman tarvetta avata erillisiä pdf- tai muita tiedostoja. Tämä palvelee asiakasta 
parhaiten. 
 
Ajankohtaisista –palstat Palstalla ilmoitetaan kunnan ajankohtaisista asioista, esimerkiksi: tiedotteet 

keskustelutilaisuuksista ja tapahtumista, yhteistyötahojen kuntalaisia 
koskettavista asioista ja siellä julkaistaan kunnan mahdolliset 
lehdistötiedotteet. 
 

Ilmoituksia –palsta Palstalla ilmoitetaan kunnan virallisesti asiat, joista lakisääteisesti tai kunnan 
oman hallintosäännön perusteella on ilmoitettava julkisesti. Tällaisia ovat 
muun muassa kuulutukset, avustusten hakuajat ja avoimet virat. 
 

Tieto tulee julkaista joko Ajankohtaista- tai Ilmoituksia palstalla, ei molemmissa. 
 
 
Osallistu ja vaikuta-sivu Sivulta löytyvät sähköinen palautelomake ja kuntalaisaloitelomake. 

Kuntalaisaloite ohjautuu kirjaamon kautta toimialalle, jota asia koskee. 
Palaute ohjataan sille toimialalle, jota asia koskee. 
 

Avoimet työpaikat Osion kautta löytyy listaus kunnan alueella avoinna olevista työpaikoista, jotka 
on ilmoitettu mol.fi-sivulla. Jokainen toimiala päivittää omat tietonsa 
toimialansa avoimista työpaikoista TE-toimistojen palveluun. 
 

Tapahtumakalenteri Kalenterissa kerrotaan Enontekiön kunnan alueen tapahtumista. Kunnan 
järjestämien tapahtumien lisäksi paikalliset yhdistysten, seurojen ja muiden 
toimijoiden toivotaan ilmoittavan tapahtumista kulttuuri- ja 
viestintäkoordinaattorille, joka huolehtii tiedot tapahtumakalenteriin. 
Kalenterin ylläpito-oikeuksia on lisäksi säännöllistä toimintaa järjestävillä ja 
siitä itsenäisesti ilmoittavilla: Enontekiön seurakunnalla ja Tunturi-Lapin 
Luontokeskuksella. 

 

3.3 Riekko-palsta 
Enontekiön kunnaan toimialat ilmoittavat ajankohtaisista asioistaan Enontekiön Sanomiin varatulla Riekko-

palstalla. Toimialat lähettävät palstalle tulevan aineiston torstaisin ilmesyvään lehteen saman viikon 

maanantaina klo 16 mennessä osoitteeseen: viestinta@enontekio.fi. 

Palstalla noudatetaan yhtenäistä graafista ulkoasua, kunnan markkinointilogoa ja valittuja värejä. 

Yhtenäistä värillistä taustaa käytetään johdonmukaisesti työpaikkailmoitusten ja Kunnanjohtajan kynästä –
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kirjoitusten taustalla. Muu ilmoitusaineisto on musta teksti valkoisella pohjalla, ilmoitusaineistoon 

yhteyteen voi liittää myös kuvan. Palstalla voidaan julkaista myös soveltuvin osin kokonaan valmiita 

mainoksia esimerkiksi tapahtumista tai yhteistyötilaisuuksista. 

Riekko-palstan taittaa Enontekiön Sanomat, ennen julkaisua vedoksen hyväksyy viestintä- ja 

kulttuurikoordinaattori. Hän voi muokkauttaa palstan aineistoa tarvittaessa yhtenäisen ilmeen ja toisaalta 

aineiston määrän vaihtelun huomioiden.  

3.4 Sosiaalinen media 
Enontekiön kunnalla on käytössä Facebookissa Enontekiön kunta–sivusto, jossa kerrotaan kunnan 
toiminnoista ja satunnaisesti jaetaan tai julkaistaan aineistoja, joilla ajatellaan olevan laajaa kiinnostusta 
kuntalaisten keskuudessa. Sivustolla esitettyihin kysymyksiin ja kommentteihin pyritään vastaamaan. 
Sivusto on julkinen, eikä sen seuraamiseksi tarvita ylläpitäjän hyväksyntää. 
 
YouTubessa Enontekiön kunnalla on kanava, jonka kautta näkyvät suorina lähetyksinä kunnanvaltuuston 
kokoukset ja tapauskohtaisesti myös osa avoimista yleisö- ja keskustelutilaisuuksista. Avoimet 
keskustelutilaisuudet säilyvät kanavalla tallenteina ja niitä voi katsella jälkikäteen. Kanavalla julkaistaan 
lisäksi kuntamarkkinointiin liittyvää videomateriaalia. 
 
Lisäksi toimialoilla voi olla käytössä niiden toimintaa tukevia sosiaalisen median kanavia. Kunnan sosiaalisen 
median kanavia moderoidaan siten, ettei kanavilla esiinny rasistista kirjoittelua tai aineistoa, eikä kunnan 
edun vastaista asiasisältöä. Kunta ohjeistaa työntekijöitä ja luottamushenkilöitä toimimaan sosiaalisessa 
mediassa vastuullisesti ja kunnan edun mukaisesti. 
 

 

 

 

3.5 Sähköposti 
Sähköposteissa pyritään selkeään ja tiiviiseen ilmaisuun. Viestit kirjoitetaan viestikenttään hyvällä 
yleiskielellä, viestin otsikon tulee kuvata viestin sisältöä ja käsiteltävää asiaa. Viestiin liitetään tarvittaessa 
allekirjoitus, josta ilmenee työntekijän tehtävä ja yhteystiedot, mukaan liitetään myös kunnan 
markkinointilogo. Malli allekirjoitukseen on graafisissa ohjeissa.  
 

 

 
 
Pitkissä sanomaketjuissa viestit voivat helposti päätyä henkilöille, joita asia ei varsinaisesti koske ja tämä 
vaarantaa tietoturvaa. Siksi pitkiä sanomaketuja ei tulisi lähettää eteenpäin tarpeettomasti. Sähköpostien 
allekirjoituksen yhteydessä on myös hyvä ilmaista, että sähköpostin sisältö ei ole vapaasti jaettavissa 

Ks. Enontekiön kunnan ohjeistus sosiaalisen median käyttöön 

työtehtävissä ja vapaa-ajalla. T-levyasema -> Voimassa olevat ohjeet ja 

säännöt tai sen voi pyytää luettavaksi omalta esimieheltä. 

Ks. Enontekiön kunnan graafinen ohjeistus. T-levyasema -> Voimassa 

olevat ohjeet ja säännöt tai sen voi pyytää luettavaksi omalta 

esimieheltä. 
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ulkopuolisille tahoille, joille viestin lähettäjä ei ole viestin sisältöä tarkoittanut. Tämän esiintuomiseksi 
sähköpostin allekirjoituksen yhteyteen tulee liittää teksti:  

Tämä sähköpostiviesti saattaa sisältää tietoa, jonka hallintaoikeus, 

luottamuksellisuus ja/tai julkistaminen on rajattua sovellettavissa olevan lain 

mukaan.  

Sisältö on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan käyttöön. Jos tätä 

sähköpostiviestiä ei ole tarkoitettu Sinulle, sen käyttö, kopiointi, muuttaminen 

tai hallussapito on kiellettyä. 

Jos Sinulla on syytä uskoa, että tätä viestiä ei ole tarkoitettu Sinulle, ole hyvä ja 

poista se ja kaikki sen kopiot laitteistostasi. Muista, että tällaisen viestin osalta 

olet lain mukaan vaitiolovelvollinen, etkä saa myöskään käyttää viestiä 

hyväksesi. (Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 5 §) 

 
 
Työntekijällä on velvollisuus lukea säännöllisesti sähköpostinsa, kuten hänellä on velvollisuus vastata 
puhelimeen tai avata saapunut kirje. Sähköpostitse tulleisiin kysymyksiin on vastattava kohtuullisen ajan 
kuluessa. Mikäli lopullista vastausta ei voida kohtuullisessa ajassa antaa, niin lähettäjälle tulee vastata, että 
viesti on saapunut perille ja asiaa käsitellään.  
 
Sähköpostiin tulee laittaa poissaoloviesti tai ohjata sähköposti sijaiselle vuosilomien ja pidempien 
poissaolojen aikana. Kuntaorganisaation sähköpostiosoiteet on tarkoitettu työkäyttöön, ei yksityisasioiden 
hoitamiseen. 
 
Isot liitetiedostot kuormittavat verkkoa ja täyttävät sähköpostilaatikoita. Tämän välttämiseksi isokokoisten 
liitteiden lähettämiseen suositellaan käytettävän pilvipalvelua, kuten WeTransfer:ia. 
 
Sähköpostiviestit kulkevat tietoverkoissa avoimina ja selväkielisinä, siksi luottamuksellisten tietojen 
lähettäminen niissä on kiellettyä. Jos työtehtävät edellyttävät salassa pidettävien tietojen lähettämistä 
sähköpostitse, tulee lähettämiseen käyttää TeliaCleanMail –suojattua sähköpostiyhteyttä. Lisäksi 
toimialoilla voi olla käytössä erillisohjeistus arkaluontoisten tietojen toimitustavoista. 
 
Koska sähköposti on paljon käytetty väline, ennen sähköpostin lähettämistä on hyvä harkita, onko 
sähköposti oikea tapa kyseisen viestin välittämiseen ja mikä on relevantti vastaanottajaryhmä. Erityisesti 
tulee huomioida, että Enontekiön kunnan Kuntakaikki –sähköpostilista on tarkoitettu vain 
henkilöstötiedotteen ja joidenkin valikoitujen, koko kunnan henkilöstöä koskevien, asioiden 
tiedottamiseen.  
 
Enontekiön kunnan viralliseen käsittelyyn tulevat asiat pyydetään lähettämään osoitteeseen: 

kirjaamo@enontekio.fi. Osoitteesta viesti ohjataan edelleen asianosaiselle toimialalle. Vastaanottokuittaus 

mailto:kirjaamo@enontekio.fi
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lähetetään pyydettäessä. Viranomaiskäsittelyä edellyttävät viestit tulostetaan tarvittaessa. Silloin ne 

varustetaan diaarileimalla sekä käsitellään ja arkistoidaan samalla tavoin kuin postitse saapunut asiakirja. 

Kirjaamo-sähköpostia käytetään vain viranomaistehtävissä ja sen käyttöoikeus on palvelu- ja 

asuntosihteerillä.  

Sähköpostitse saapunut asiakirja ei tarvitse olla allekirjoitettu, jos asiakirjan alkuperäisyyttä ei ole syytä 
epäillä ja asiakirjan voidaan katsoa säilyneen muuttumattomana. Käytännössä kuitenkin kunnan omien 
ohjeiden mukaan joihinkin asiakirjoihin vaaditaan allekirjoitus, esimerkiksi sopimuksiin, joten 
allekirjoituksen tarve on asiakirjalajikohtainen. 
 
Sähköpostin lähettäjä on vastuussa viestin perille saapumisesta, jolloin hän myös vastaa virheellisestä 
sähköpostiosoitteesta sekä mahdollisesta määräajan ylittymisestä. Sähköpostisanoma ei aina mene perille 
esimerkiksi virheellisen osoitteen, käyttöhäiriön tai kuormituksen takia. Tärkeän viestin perille saapuminen 
on aina tarkistettava. Viesti on saapunut virastoon, kun se näkyy sähköpostijärjestelmän saapuneissa 
posteissa käsiteltävässä muodossa. 
 

3.6 Työpaikkailmoitus 
Toimialat ilmoittavat avoimet työpaikkansa Työ- ja elinkeinotoimistojen mol.fi-sivulla. Enontekiön kunnan 

nettisivuilta, kohdasta Avoimet työpaikat, ohjataan tälle sivulle. Lisäksi avoimet työpaikat ilmoitetaan 

paikallislehden Riekko-palstalla lyhyesti listauksena. 

 

Riekko-palstan työpaikkailmoituksessa ilmoitettavat asiat 

 Tehtävänimike 

 Onko tehtävä vakituinen vai määräaikainen 

 Jos tarpeen, työyksikkö, jossa tehtävä on avoinna, esimerkiksi: päiväkoti Riekko 

 Hakuaika 

Esimerkki (käytä tehtävänimessä lihavointia): 

Laitoshuoltaja 

Osa-aikainen toimi 1.1.2019 alkaen Hetan koulukeskuksessa. 

Haku 5.12.2018 klo 12.00 mennessä. 

 

 

Riekko-palstan Avoimet työpaikat -listauksen lopussa kerrotaan aina, että tarkempi ilmoitus on luettavissa: 

enontekio.fi/ilmoitukset. Tätä lisätietoja sisältävää sivustoa ei tarvitse jokaisen työpaikkailmoittajan 

toistaa.  
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3.7 Tiedote 
Tiedote kertoo ajankohtaisesta uutisaiheesta, sen sisältö vastaa kysymyksiin mitä, missä, milloin, miksi ja 
kuka. Tiedotteen otsikon tulee kuvata sisältöä ja herättää mielenkiintoa. Asian ydin tulee esittää heti 
tiedotteen alussa. Tiedotteessa tulee olla lisätietojen antajan nimi ja yhteystiedot. Sopiva tiedotteen pituus 
on enintään yksi A4, liitteenä on hyvä olla havainnollistavia kuvia. Tiedote lähetetään median edustajille 
samanaikaisesti ja saman sisältöisenä. Mikäli tiedote antaa ennakkotietoa ja tiedon virallinen julkistus on 
vasta myöhemmin, tulee tiedotteessa selkeästi ilmaista, milloin tiedote on julkaisuvapaa. 
Enontekiön kunnan viralliset tiedotteet laatii ja julkaisee kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori tai 
hallintojohtaja, yhteistyössä kunnanjohtajan kanssa. Toimialat voivat lähettää omaa toimintaansa koskevia 
tiedotteita, esimerkiksi päiväkoti voi lähettää tiedotteen avointen ovien päivästään. Tiedotteet tulee laatia 
graafisen ohjeistuksen mallin mukaisesti. 
 

Ks. Enontekiön kunnan graafinen ohjeistus. T-levyasema -> Voimassa olevat 

ohjeet ja säännöt tai sen voi pyytää luettavaksi omalta esimieheltä. 

 

3.8 Haastattelut 
Tiedotusvälineille haastatteluja antaa pääsääntöisesti kunnanjohtaja, kunnanvaltuuston puheenjohtaja tai 
toimialajohtaja. Toimialajohtaja tai yksikön esimies antaa haastatteluja vain oman toimialansa tai 
yksikkönsä asioista. Haastatteluun ei ole pakko suostua, mutta se on suositeltavaa tiedotusvälineiden hyvän 
palvelun merkeissä. Puhelinkeskusteluun toimittajan kanssa on pääsääntöisesti syytä suhtautua kuten 
haastattelupyyntöön. 
 
Haastattelua annettaessa on hyvä tarkentaa, mihin tarkoitukseen haastattelua käytetään ja tullaanko 
haastattelua siteeraamaan suoraan vai käytetäänkö sitä vain tausta-aineistona. Haastattelun jälkeen teksti 
on syytä pyytää luettavaksi ennen julkaisua. 
 

3.9 Keskustelutilaisuudet 
Keskustelutilaisuudet eri kuntalaisryhmille ovat tärkeitä sekä kuntalaisten näkemysten, aloitteiden ja 
kysymysten vastaanottamiseksi, että kunnan näkemysten ja suunnitelmien esittelemiseksi. 
 
Kunta järjestää kylätilaisuuksia, kuntalais-, yhdistys, ja yritysfoorumeja, joihin osallistujien on mahdollista 
keskustella paikalla olevien kunnan työntekijöiden kanssa ajankohtaisista ja aiheeksi valikoiduista aiheista.  
Tilaisuuksissa kunnan edustaja esittelee kunnan ajankohtaisia asioita. Keskusteluissa esiin nousseet eri 
näkökulmat pyritään huomioimaan asioiden jatkovalmistelussa ja päätöksenteossa. 
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4. Viestinnän ilme – graafinen ulkoasu 
 
Graafinen ulkoasu on viestinnän työkalu. Se tehostaa viestintää synnyttäen tunnistettavan kuntakuvan. 
Kunnasta lähtevissä kirjeissä, tiedotteissa, sähköisissä esityksissä ja painetuissa julkaisuissa tulee käyttää 
kunnan virallista graafista ulkoasua ja sen käyttöön annettua ohjeistusta. 
 
 

Visuaaliset pääperiaatteet 

 Tiedotteissa, sähköposteissa ja diaesityksissä tulee käyttää kunnan 

markkinointi-ilmettä 

 Virallisissa kirjeissä ja julkaisuissa tulee käyttää kunnan vaakunaa 

   
 
 

 

5. Päätöksenteosta viestiminen 
 
Toimielinten esityslistat ovat luettavissa kunnan verkkosivuilta heti niiden valmistuttua. Kokousten 
tarkastetut pöytäkirjat julkaistaan kunnan verkkosivuilla kokouksen päätyttyä. Pöytäkirjassa tulee julkaista 
vain tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot poistetaan 
yleisestä tietoverkosta oikaisuvaatimus- ja valitusajan päätyttyä. Pöytäkirjat säilyvät verkkosivuilla 
luettavissa kaksi vuotta. 
 
Jos esityslistan asioita käsitellä julkisuudessa ennen varsinaista päätöksentekoa, on tärkeätä selkeästi tuoda 
esiin, ettei asiasta ole vielä päätetty. Käsiteltäessä asioita, joista päätetään useammalla 
päätöksentekotasolla, tulee tuoda esille käsittelyn kulloinenkin vaihe. 
 
Toimielinten kokousten jälkeisestä tiedottamisesta vastaavat toimielimien prosessinjohtaja ja esittelijä. 
Kokouksissa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia, niistä ei kerrota ulkopuolisille, eikä niistä tiedoteta. 
Mikäli kyse on kunnanhallitukselle tai valtuustolle tehtävä esitys, päättää tiedottamista koskevista asioista 
kunnanjohtaja. Kunnanhallituksen ja –valtuuston päätöksistä tiedottaa hallintojohtaja yhteistyössä 
kunnanjohtajan kanssa.  
 
Vaaleihin liittyvistä tiedottamisvelvollisuuksista vastaa keskusvaalilautakunnan sihteeri yhdessä 
keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan kanssa. 
 

Ks. Enontekiön kunnan graafinen ohjeistus. T-levyasema -> Voimassa olevat 

ohjeet ja säännöt tai sen voi pyytää luettavaksi omalta esimieheltä. 
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6. Sisäinen viestintä 
 

Sisäinen viestintä luo pohjan organisaation toiminnalle ja ulkoiselle viestinnälle. Hyvä sisäinen viestintä 

vaikuttaa työssä jaksamiseen, sekä edistää henkilökunnan luottamusta ja sitoutumista työnantajaan.  

Organisaatiossa on myös tärkeää tietää keneltä tai mistä tarvittava tieto on saatavana, jos asia on itselle 

tuntematon. Avoin, luottava ja rento työyhteisö kannustaa tiedon ja osaamisen vaihtoon, mikä puolestaan 

helpottaa viestintää ja luo edellytykset organisaation menestyksekkäälle toiminnalle. Työyksikössä sisäinen 

viestintä rakentuu keskustelulle, johon kaikki työyhteisön jäsenet osallistuvat. 

6.1 Työntekijä ja sisäinen viestintä 
Enontekiön kunnassa tiedotusvelvollisuus ulottuu läpi koko organisaation ja jokaisella työntekijällä on 

vastuu omaan työtehtävään liittyen myös sisäisestä viestinnästä. Tämä tarkoittaa, että työn tekemisen 

edellyttämistä asioista tulee ottaa selvää ja ne tulee omaksua, sekä välittää tarvittaessa tiedoksi myös 

muille. Kukaan ei kertonut minulle –verukkeen taakse ei voi piiloutua. Jos jotain ei ymmärrä, on kysyttävä 

niin kauan, että ymmärtää. 

Työntekijän toivotaan osallistuvan työyhteisössään yhteisten asioiden käsittelyyn ja että hän saattaa 

ajatuksensa muiden tietoon. Viestintävastuu tarkoittaa myös sitä, että työympäristössä havaitut epäkohdat 

otetaan puheeksi ja tarpeen tullen esitetään parannusehdotuksia. Näin toimittaessa jokainen työyhteisön 

jäsen on lopulta tiedon tuottaja, jalostaja ja hyödyntäjä. 

Työyhteisön ongelmatilanteet tulee käsitellä esimiesten ja työntekijöiden kanssa. Ne eivät kuulu lehtien 

palstoille tai sosiaaliseen mediaan. 

6.2 Esimiestyö ja sisäinen viestintä 
Esimies on usein etuoikeutetussa asemassa, koska hänellä on tieto ajankohtaisista asioista ennen muita. 

Häntä velvoittaakin vastuu viestiä tietämästään. Esimiehen tulee ymmärtää itsellään olevan tiedon merkitys 

muiden työn kannalta ja viestiä tarvittava tieto oikeille henkilöille. Hänen kuuluu esitellä ja taustoittaa 

strategisia linjauksia, tavoitteita ja toiminnan muutoksia. Mitä nämä merkitsevät työyksikössä ja kunkin 

työntekijän omassa työssä.  

6.3 Luottamushenkilöt ja sisäinen viestintä 
Kunnan luottamushenkilöinen ja johdon tiiviillä vuorovaikutuksella varmistetaan, ettei oleellisten asioiden 

hoidossa synny tietovajetta. Merkittävimpien asioiden käsittelyyn järjestetään tarpeen mukaan 

valtuustoseminaareja. 
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7. Markkinointiviestintä  
 

Markkinointiviestinnällä kunta tukee viestinnällisiä tavoitteitaan eli kertoo palveluistaan ja elinkeinoelämän 

toimintamahdollisuuksista, houkuttelee matkailijoita ja uusia asukkaita sekä pyrkii lisäämään työpaikkoa. 

Markkinointiviestinnän keinoina käytetään tilannekohtaisesti esimerkiksi maksettua mainontaa painetuissa 

ja sähköisissä medioissa, painettuja esitteitä, kuntalahjoja, osallistumista messuille ja 

verkostoitumistapahtumiin. 

Markkinointiviestintää toteutetaan myös yhteistyössä elinkeinoelämän ja yrittäjien Tosi Lappi -

markkinointityöryhmän, järjestöjen ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. 

 

8. Häiriötilanneviestintä 
 
Häiriötilanteessa noudatetaan samoja viestinnän periaatteita kuin normaaliolojen viestinnässä kiinnittäen 
kuitenkin erityistä huomiota mahdollisimman tehokkaaseen ja nopeaan viestintään. Tehostettua viestintää 
edellyttävä tilanne voi olla esimerkiksi häiriöt veden‐ tai sähkönjakelussa, suuronnettomuus, 
ympäristöongelmat tai niiden uhka.  
 
Kunta tiedottaa poikkeusoloissa oman vastuualueensa asioista yhteistyössä aluehallintoviraston, 
naapurikuntien sekä muiden alue‐ ja paikallishallintoviranomaisten kanssa. Tiedotusta hoidetaan samalla 
tavalla kuin normaalioloissa niin pitkälle kuin mahdollista. Jos kuntaan perustetaan johtokeskus, siirretään 
tiedotustoiminta sinne.  
 
Onnettomuustilanteissa viestinnästä vastaa pelastustöitä johtava viranomainen ja onnettomuuden uhrien 
omaisille tiedottamisen hoitaa poliisi. Palveluiden tuottamishäiriöissä viestintävastuu kuuluu toiminnasta 
vastaavalle viranhaltijalle.  
 
   
 

9. Tietoturva ja tietosuoja 
 

Vastuu kunnan tietoturvasta on jokaisella työntekijällä ja luottamushenkilöllä. Jokaisen tulee tutustua 

tietoturvaohjeisiin ja toimia niiden mukaan. Yksityisyyden suojaa on kunnioitettava. Työtehtävissä 

vaitiolovelvollisuus ja salassapidon piiriin kuuluvat asiat ovat sitä myös työpaikan ulkopuolella ja verkossa. 

Kunnan sähköpostiosoitteita ei saa käyttää avattaessa sosiaalisen median palveluja yksityiskäyttöön. 

 

Ks. Enontekiön kunnan varautumisohje. 
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 Viestinnän kehittäminen 
 
Kunta kehittää viestintäänsä ottamalla mahdollisuuksien mukaan käyttöön uusia viestintävälineitä ja ‐
kanavia, kouluttamalla henkilöstöä viestinnän käytänteistä ja luomalla tiedotusmyönteistä ilmapiiriä koko 
organisaatioon.  
 
Koko henkilöstön tulee olla selvillä kunnan tiedotusperusteista. Esimiehet käyvät viestintäohjeet läpi 
työntekijöidensä kanssa ja ne liitetään työpaikoilla oleviin perehdytyskansioihin. Esimiehet huolehtivat 
sisäisen viestinnän kehittämisestä yhdessä henkilöstön kanssa. Viestintäohjeita päivitetään tarvittaessa. 
Päivityksestä vastaa kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori. 
 
Viestinnän seuraamisella luodaan edellytykset sen kehittämiselle. Viestinnän toteutumista seurataan 
jokapäiväisen työskentelyn ohessa ja vuosittain laajemmassa viestinnän katsauksessa. 
 
 
 
 
 
 
Liitteet 
Enontekiön kunnan graafinen ohje 
Enontekiön kunnan ohjeistus sosiaalisen median käyttöön työtehtävissä ja vapaa-ajalla 
 
Keskeiset kuntaviestintään liittyvät säädökset 
Kuntaliitto 2016: Kuntaviestinnän opas 
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/viestintaopas_ebook.pdf 
(viitattu 29.11.2018) 
 
 

https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/viestintaopas_ebook.pdf

